
1 

 

 

Side 1/7 

Afdeling 10. 
 
Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2022, kl. 19,00. 
 
I mødet deltog: 
 
Beboere: 37 incl. afdelingsbestyrelsen. 
 
Afdelingsbestyrelsen: 
  
 Anja Grønkjær Madsen  
 Ellen Magrethe Poulsen 
 Tine Juliussen 
 Jan Bach Sørensen 
 Lissy Imeland 
 Knud Christiansen 
   
Fra organisationsbestyrelsen: 
 Svend Åge Christensen 
 Hans Jørgen Christensen 
   
Ejendomsmester: 
 Claus Sørensen 
 
Ejendomsfunktionær: 
 Jan 
 Lars 
 
Fra administrationen: 
 Vibeke Kriistensen 
 Tomas Kristensen 
 Jens Erik Grøn  
 Jenny Hoang 
 
 
Mødested: Fælleslokalet Smedien 97. 
 
Ad. pkt. 1. 
Valg af dirigent: 
 
Hans Jørgen Christensen blev valgt som dirigent. 
 
 
 
Stemmeudvalg: 
Vibeke Kristensen 
Sv. Åge Christensen 
Alexander Steffensen 
 
 
 
 



2 

 

 

Side 2/7 

Ad. pkt. 2. 
 
Afdelingsbestyrelsens beretning. 
 
Anja Grønkjær Madsen orienterede om følgende: 
 
Vi har i bestyrelsen holdt 8 bestyrelsesmøder  
1 orienterende afdelingsmøde med beboerne mht. Helhedsplanen.  
3 spørgemøder, 1 for hver af de 3 bo typer i afdelingen  
1 ekstraordinært afdelingsmøde (besluttende beboermøde) hvor helhedsplanen blev vedtaget.  
Der er 7 bestyrelsesmedlemmer. Morten Staugaard Mortensen er flyttet og er gået ud af 
bestyrelsen. I stedet er vores 2. suppleant Knud Christiansen gået ind i bestyrelsen. Hvor vi står nu 
har vi ikke nogle suppleanter.  
Hvad er der sket siden sidste afdelingsmøder:  
 
Helhedsplanen:  
Helhedsplanen er kommet på plads. På det ekstraordinære afdelingsmøde den 06.04.2022 blev der 
med et stort flertal stemt ja til gennemførelse, af helhedsplanen. (jf. informationsfolder nr. 10.)  
 
Nyt nøglebriksystem:  
Der er blevet opsat nøglebriksystem på hoveddørene. Der har været nogle opstartsproblemer, 
nogen gange virker systemet og andre gange ikke. Men man kan fortsat bruge sin nøgle til at komme 
ind.  
 
Plastposer:  
Vi får ikke længer de plastposer der før blev husomdelt hver anden måned.  
Man skal i stedet for bruge Aalborg kommunes plastposer, som kan afhentes i servicebygningen 
Bakkevej.  
Der har været placeret nogle kasser plastposer i forgangen til vaskeriet, som beboerne har kunnet 
tage.  
 
Gårdrundgang:  
Blev afholdt den 07.04.2022, Beboer har klaget over, at taget på carporte/garager drysser og er 
utætte. Boligselskabet vil kigge på muligheden for at renovere dem.  
 
Vaskeri:  
Vaskeriet er blevet renoveret. Der er opstillet 10 nye vaskemaskiner (8 små og 2 store) og 6 
tørretumblere (2 store og 6 små), som skulle være besparende. De 2 centrifuger er fjernet, var for 
dyre at vedligeholde. I vaskemaskinerne er der et gratis centrifugeringsprogram, som kan bruges i 
stedet.  
De nye maskiner er leaset hos Miele, der fremover står for reparationer på maskinerne.  
Efter endt renoveringen afholdt Miele demonstration af maskinerne, således beboerne kan komme i 
gang med at bruge de nye maskiner.  
Der er ophæng i vaskeriet, hvoraf fremgår, hvem man kan henvende sig til i tilfælde af problemer 
med maskinerne.  
 
Udrensning af cykler og trailere:  
Er foretaget.  
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Fælleslokalet:  
Beboere klager over standarden i fælleslokalet, det være sig rengøring og mangel på service.  
Siden Tove Kristensens bortgang har ingen kontrolleret lokalet. P.t. er det således, at der gøres 
hovedrent en gang årligt, det samme gør sig gældende for optælling af service.  
Bestyrelsen har drøftet problemet med Tomas fra boligselskabet, som udbad sig forslag til fremtidig 
kontrol. Efterfølgende er bestyrelsens forslag fremsendt til Tomas, der tager sig af det videre 
desangående.  
Aktiviteter i afdeling 10:  
Bestyrelsen efterlyser, at beboerne kommer med forslag til aktiviteter i afdelingen. Endvidere nogen 
der kunne tænke sig at beplante og vedligeholde blomsterkummerne. Ingen har meldt sig!  
Husorden:  
Trænger til at blive ajourført. Planlagt skal det ske på sigt. 
 
Spørgsmål fra salen: 
Ingen. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Ad. pkt. 3. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. 
 
Mette Lythje fremlagde budget for 2023. 
Budgettet resulterede i en lejeforhøjelse på 20 kr. pr. m2, svarende til 3,7%. 
Herefter er lejen 568 kr. pr. m2 (gennemsnitlig). 
 
De foreløbige drift- og vedligeholdelsesplaner over en 30 årig periode blev præsenteret på 
afdelingsmødet. Både den samlede oversigt samt eksempel på bygningsafsnit blev 
præsenteret.  Drift og vedligeholdelsesplanerne er indsendt til Landsbyggefonden og Boligselskabet 
afventer fortsat den endelig konklusion fra den eksterne granskning. Der arbejdes på udvikling af en 
mere præsentationsvenlig visning.  Der vil også fremadrettet komme stor fokus på konsolidering af 
henlæggelserne. 
 
 
Spørgsmål fra salen: 
 
Ingen. 
 
Budgettet blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. 
          

Ad. pkt. 4. 
Indkomne forslag.  
 
Forslag til behandling/afstemning under den fremsendte dagsorden pkt. 4, indkomne forslag. 
 
Pkt. 4.1. Forslag om  trappevask. 
Forslaget er indsendt af Knud Christiansen, Viaduktvej  23,st.tv.  
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Allan Kirch orienterede jf. nedenstående: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Trappevask 
Afdeling 10 

Forudsætninger: 

Trapper: 
Vaskes med et rul på 7 – 10 dage 

Indvendig vinduer i opgang: 
Indvendig – 2 gange om året 
Udvendig – 6 gange om året 
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Husleje stigning: 

Huslejekonsekvens  
Pris pr. lejlighed pr. måned 

 

kr. 120 pr. måned 

Spørgsmål: 
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Skriftlig afstemning. 
Ja:  44 stemmer. 
Nej:  10 stemmer 
Blanke:  7 stemmer 
Ugyldige:  7 stemmer. 
Forslaget blev vedtaget.  
 
Spørgsmål fra salen. 
Sp.: Hvornår starter trappevasken. 
Sv.: Vi skal varsle huslejestigningen med 3 måneder hvorefter trappevasken kan sættes i gang. 
 
 
Ad. pkt. 5. 
 
Alexander Steffensen, Uldalsvej 3, 1.th. blev valgt for 1 år.  
 

Ad. pkt.6.  

Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

Beslutning 
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Forslag/valgt: 

Tine Juliussen,  Smedien 73 blev genvalgt. 

Knud Christiansen, Viaduktvej 23,st.tv. blev genvalgt. 

Thomas Møller Risgård, Uldalsvej 28, st.mf. blev nyvalgt. 
 
 
Ad. pkt. 7. 
 
Valg af 2 suppleanter. 
 
Forslag/valgt: 
Thomas Axø-holme, Uldalsvej 30,1.th.        1. suppleant.   
Jørgen Andersen, Uldalsvej 3, st.tv.    2. suppleant. 
 
Ad. pkt. 8. 
 
Eventuelt. 
 
Spørgsmål: 
Lv Sp.: Vi får ikke leveret skraldeposer i vores postkasser mere.  Vi skal selv afhente dem i  
        servicebygningen på Bakkevej 30. Det er for dårligt tænk på os der er dårligt gående. 
Sv.: Skraldeposerullen er for stor og kan ikke komme indad indkastet i postkassen. 
        Vi har forsøgt at henstille poserne i opgangen – men de forsvinder inden i kan nå at hente  
         dem som er jeres. 
Sp.: Er der planer om molokker i helhedsplanen. 
Sv.: Ja.  
Sp.: Kommer der termostat ventiler på radiatoranlægget i Smedien inden renoveringen. 
Sv.: Nej, da renoveringen er omfattende i de 48 boliger i Smedien. Vi kender ikke omfanget af 
        evt. radiator udskiftningen i projektet. 
Sp.: Er der planer om etablering af cykelskur i terræn til el. knallerter. 
Sv.: Nej -det skal stilles som et forslag. Delecarport eller garage kunne være med i et evt.  
       forslag.  
 
 
Anja Grønkjær Madsen   afsluttede mødet og takkede for fremmødet. 
Mødet sluttede kl. 19.56. 
 
 
Ref. 
Jens Erik Grøn 


